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DATO 1. 6.marts 2019 

STED Chr. VI Overdrevskro 

DELTAGERE Steen Andersen, Bettina Prühs, Rikke Christophersen, Astrid Thuesen, 
John Dahlkvist, Anette Knudsen, Bent Blom, Jesper Johansen, Erik 
Danielsen og Karin Nielsen (Ref.) 

FRAVÆRENDE  

 

1.  Velkommen til den nye Kredsbestyrelse 

• Mødet var det første med den nye kredsbestyrelse 
 

2.  Nogen der har noget nyt fra sidst?  

Kredsformanden 

• Der mangler tilsyneladende noget post på den PC, der er 
overtaget fra den tidligere formand.  

 

• Steen deltager for første gang som kredsformand på 
Landsmødet. Fredag inden landsmødet vil HB diskutere 
den nye strategiplan.  Steen sender oplægget rundt til be-
styrelsen.  

 

• Ansøgning fra Herfølge om tilskud til afholdelse af et arran-
gement for C-hunde, der skal ud i konkurrence 

• Steen tager en snak med Herfølge om det.  
 

 
 

Næstformanden  
▪ Intet nyt 

Kassereren 
▪ Erik gennemgik regnskabet 
▪ P.t. har kun en klub indbetalt et beløb for at låne det elek-

troniske tidstagningsudstyr. 
 

3.   Hvem gør hvad i bestyrelsen 
 

• Fremover skal tilmeldinger/afbud gives til Kassereren, både til bestyrel-
sesmøder og til kredsrådsmøder. 



 
 
REFERAT  
KREDSBESTYRELSESMØDE 10. JANUAR 2019  
DCH, KREDS 6 
 

 Karin Nielsen  
Sekretær, DCH Kreds 6 
ktn@besked.com 

 

 

• Sekretæren udsender indkaldelser og dagsordner 
 

• Formand og næstformand deles løbende om opgaverne 
 

• Udvalgsformændene fortalte kort om hvad deres opgaver er med udval-
gene 

• En af de opgaver som Konkurrenceudvalget skal have løst, der 
udtagelsesreglerne til SM i Rally, de uoverskuelige og bør kun-
ne forenkles.  

 

• Steen besøger instruktøraspiranterne på deres næste modul 
 

• Rikke vil også gerne komme ud på et af modulerne og fortælle 
om dommergerningen for lydighed. Vi bliver nødt til at kigge os 
om i lokalforeningerne efter emner til dommeruddannelse, om 
få år har vi ikke nogen  

 

4.  Indstilling af udvalgsmedlemmer til landsmødet 
 

• Er klaret af den tidligere bestyrelse 
 

5.  Generalforsamlingen 2019 
 

• Der mangler en formand for Rallyudvalget. Tages med på formandsmø-
det i april. 

6.  Løbende mailkorrespondancer  
 
Hvilke regler har vi og hvordan modtager vi mails og besvarer dem? 

• Steen læser mails hverdag.  
 

• Hvis svar forventes, så husk at skrive hvornår der er ’deadline’ for 
at svare.  

 

7.  Initiativfonden 

• Initiativfonden skal fremover være et fast punkt på dagsordenen, både til 
Kredsbestyrelsesmøder og til kredsrådsmøder 

8.  MødekalenderenK 

• Forslag til mødekalender for 2019-2020 gennemgået. 

• Karin sender opdateret udgave til Steen så den kan komme på 
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hjemmesiden.  

9.  Formandsmødet i april 2019 

• Karin laver mødeindkaldelse, tilmelding skal være til Erik 

• Strategier vil helt sikkert blive et punkt til drøftelse på mødet 

10.  Webmaster/hjemmesiden 

▪ Bettina overtager hjemmesiden senere, men indtil videre sørger Steen for 
at opdateringer 

 
▪ Vi har tidligere haft et nyhedsbrev, som blev sendt til lokalforeningerne.  

 
▪ Oversigten over udvalgene skal opdateres på Kredsens hjemmeside. 

▪ Kredsens hjemmeside trænger til en opdatering af layoutet så den kom-
mer til at ligne landsforeningens, Steen taler med Sekretariatet om hvor-
dan vi får lavet et layout, som matcher Landsforeningens 

11.  Landsmødet 

▪ Vi drøftede forslaget om at landskassereren får et beløb for at blive fri-
købt fra arbejdsgiver nogle timer om ugen.  

12.  Orienteringer og vedtægter 

▪ Steen lægger kredsens nye vedtægter på hjemmesiden.  

13.  Eventuelt 

• Intet 

 

 


